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ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Městský úřad Stochov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 
3.5.2019 podal 

Jana Kolmanová, nar. 5.6.1964, Masarykova č.p. 35, 273 04  Kačice 

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. 
MESV/3530/2012/Pe ze dne 21.3.2013, jehož platnost byla následně prodloužena rozhodnutím vydaným 
dne 8.6.2017 pod sp.zn. MESV/165/2017/VS-Pe, na stavbu 

Prodejna s 1 bytovou jednotkou v podkroví 

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 344, 346/3 v katastrálním území Kačice. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jana Kolmanová, nar. 5.6.1964, Masarykova č.p. 35, 273 04  Kačice 

 

Odůvodnění: 

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební 
povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. 

Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v 
platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vít Kolman, Obec Kačice, Lucie Maršíková, Jan Tůma, Palivový kombinát Ústí, s.p.,  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

Jana Pešková 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 
Kč byl zaplacen dne 22.5.2019. 
 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jana Kolmanová, Masarykova č.p. 35, 273 04  Kačice 
Vít Kolman, Masarykova č.p. 35, 273 04  Kačice 
Obec Kačice, IDDS: 46pbr44 
 sídlo: Masarykova č.p. 20, 273 04  Kačice 
Lucie Maršíková, Benešovská č.p. 3156, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
Jan Tůma, Masarykova č.p. 4, 273 04  Kačice 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kladenské doly, IDDS: bneuin8 
 sídlo: Hrbovická č.p. 2, 273 06  Chlumec u Ústí nad Labem 
  
dotčené správní úřady 
Magistrát města Kladna, odd. architektury, úz. plánování a rozvoje města, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf 
 sídlo: Kozí č.p. 748/4, Staré Město, 110 00  Praha 1 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kladno, IDDS: 
hhcai8e 
 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00  Praha 2 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní obvod Kladno, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 
 
 
spis SÚ 


		2019-05-30T08:47:40+0200
	JANA PEŠKOVÁ
	oprávněná úřední osoba




